
Geachte lezer,

Zoals gebruikelijk willen wij u, sponsor of
belangstellende, aan het einde van het
jaar 2012 weer informatie geven over het
wel en wee van onze activiteiten in Sierra
Leone. 

Waterputten en sanitaire gebouwtjes staan
momenteel nog steeds centraal. Twee
waterputten en een toiletgebouwtje zijn al
gerealiseerd en feestelijk in gebruik
genomen. In gebruikname gaat meestal
gepaard met veel ceremonieel: chiefs,
journalisten, zang en dans en een maaltijd
voor iedereen.
In samenwerking met lokaal bouwbedrijf:
Al Mahdi wordt er nu hard gewerkt aan het

afmaken van toiletten in Waterloo. 
Het sanitaire gebouwtje in Waterloo ligt
vlakbij de markt en voorziet in een grote
behoefte. Na een grote cholera epidemie
afgelopen voorjaar, waarbij veel doden
vielen, ziet men  het belang in van betere
hygiëne.
Daarom heeft de gemeenschap zelf
besloten dat de mensen een klein bedrag
moeten gaan betalen om gebruik te
mogen maken van het toilet. Van dat geld
worden schoonmaakmiddelen bekostigd en
er komt zelfs een toiletjuffrouw!
De komende weken willen we verder gaan
met het laten slaan van een waterput op

ons eigen land. En ook daar moet weer
een sanitair gebouwtje komen.

Het realiseren van bouwprojecten in Afrika
heeft vaak heel wat voeten in de aarde.
Het overbrengen van onze Nederlandse
bouwtechnische wensen blijkt niet altijd
eenvoudig en de prijzen van
bouwmaterialen zijn tot onze wanhoop
regelmatig ‘flexibel’. We vermoeden en
vrezen dat we voor laatstgenoemde
bouwactiviteiten opnieuw offertes zullen
moeten aanvragen en de ‘strijd’ weer
zullen moeten aangaan om tot een
acceptabele bouwprijs te komen… 

In de vorige nieuwsbrief als idee
gelanceerd en nu al een succes: onze
bruidsjurken inzamelingsactie! (zie
website) Inmiddels is er een containershop
geopend en zijn de eerste vijf trouwjurken
in Freetown, Waterloo aangekomen, klaar
om te worden verhuurd. Getrouwde
dames: als u uw trouwjurk nog in de kast
hebt hangen  en er emotioneel afstand
van kunt doen: doneer hem, gun hem een
tweede leven en maak een bruid in Sierra
Leone blij!

We hopen dat de bruidsshop rendabel gaat
worden, zodat de betrokken vrouwen in
hun levensonderhoud kunnen gaan
voorzien. Aan gebrek aan enthousiasme
zal het niet liggen!
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Met betrekking tot de microkredieten voor
vrouwen ontvangen wij regelmatig
positieve berichten. Voor meer informatie
daarover zie onze website:
www.stichtinghelpsierraleone.nl

Op zaterdag 17 november werden er,voor
de derde maal sinds de burgeroorlog,
weer presidentsverkiezingen gehouden. 
De spannende strijd ging tussen zittend
president Ernest Bai Koroma van het All
Peoples Congres (aanhangers gekleed in
rood) en voormalig juntaleider Julius
Maada Bio.Veel waarnemers waren naar
Sierra Leone afgereisd om een oogje in
het zeil te houden. In Freetown liepen de
spanningen hoog op.
Eerlijke, democratische verkiezingen zijn
een belangrijke maatstaf voor de
ontwikkeling van een land. ‘Salone’ wil
graag af van het stempel van ‘failed state’,
wat een enorme belemmering  vormt in de
wereldhandel. Onder het bewind van de
huidige president was het land op de
goede weg.

Tot opluchting van velen won Koroma.
Overigens wordt de verkiezingsuitslag
hevig betwist door de oppositie.

In Nederland willen wij ons de komende
maanden specifieker gaan bezighouden
met de inrichting van het door ons
aangekochte stuk grond. Inmiddels is die
grond behoorlijk in waarde gestegen.
Onlangs is het bestuur uitgebreid met twee
leden die zich met name daarop zullen
gaan richten. Het is de bedoeling een voor
de bevolking nuttig gewas te gaan ver-
bouwen. Een behoorlijke uitdaging om dat
op redelijke termijn voor elkaar te krijgen!

In het voorjaar volgt verder een nieuwe
serie concerten van Elly en Rikkert. Net als
vorig jaar is de collecteopbrengst voor
Stichting Help Sierra Leone, in ruil voor
hulp bij de organisatie. Dankbaar zijn wij
voor de trouwe steun van velen die het ons
mogelijk maakt ons werk voort te zetten!

Op verzoek verzorgen wij presentaties.
Ook zijn wij in het bezit van heel mooie
ingelijste foto’s die een goed beeld geven
van het land en van onze projecten. Mocht
u meer informatie willen hebben, dan
horen wij dat graag van u.
Wij wensen u van harte gezellige
feestdagen toe en Gods zegen voor het
nieuwe jaar 2013!

Met vriendelijke groet, namens het
bestuur,

Marja van Helden
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